РЕШЕНИЯ
на ОбС взети на 29-то заседание на 31 октомври 2013 година
П Р О Т О К О Л № 29
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Информация, относно изпълнение на Бюджета на Община Вълчи дол към 30 септември 2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 919
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА; чл.25, ал.1 от ЗОБ и чл.43 от Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, общински съвет Вълчи дол приема информацията
относно изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол към 30 септември 2013 година, както следва:
 Отчет за изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол към 30 септември 2013 година по
неговата приходна и разходна част в размер на 5 059 641 лева.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно информация за зимната
подготовка на община Вълчи дол за зимния период на 2013-2014 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 920
ОбС приема информацията за зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния период
2013/2014 година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед № 968/17.10.2013год.,
относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнение за 2013 г. на Общински план за
развитие на община Вълчи дол 2007-2013г.
На основание чл.24,ал.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91,ал.4 от ППЗРР и във връзка с
чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 921
ОбС Вълчи дол приема ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнение за 2013 г. на
Общински план за развитие на община Вълчи дол 2007-2013 година.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед № 968/17.10.2013год.,
относно приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за действие за 2013 г. на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги.
На основание чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б,ал.4 от ППЗСП и във връзка с
чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 922
ОбС Вълчи дол приема Доклад за изпълнение на Годишен план за действие за 2013 г. по
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вълчи дол.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно отчет за разходваните
средства за празника на гр.Вълчи дол.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 923
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, одобрява разходите,
направени по повод празника на гр.Вълчи дол в размер на 14 023,50 лв., съгласно Приложение №1.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Антоанета Йорданова- директор дирекция ФСД, относно одобряване на разходи за командировки ва
кмета на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 924
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, одобрява извършените разходи за командировки на Пенка Йорданова- кмет
на Община Вълчи дол за периода 01.07.2013г.-30.09.2013г. в размер на 794,64лв.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед № 968/17.10.2013год.,
относно определяне на училища- преимуществени ползватели на училищен автобус.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 925
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26,ал.3 от
ЗНП и в изпълнение на сключени договори между община Вълчи дол и МОМН, ОбС Вълчи дол
определя за учебната 2013/2014г. като преимуществени ползватели на МПС училищни автобуси,
следните общински училища:
1. СОУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол


Автобус марка ISUZU, модел „Класик27”, 27+1 места, с рег.№ СА 4194 АА да превозва ученици
по маршрут:
с.Войводино-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Щипско
с.Щипско-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Червенци-с.Ст.Караджа- учители
с.Стефан Караджа-с.Есеница-с.Калоян-с.Добротич-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Добротич-с.Калоян.с.Есеница
с.Есеница-с.Калоян-с.Добротич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Щипско
с.Щипско-с.Войводино- празен



Автобус „Ивеко”, 31+1 места, с рег.№ В 4860 НХ да превозва ученици по маршрут:
с.Генерал Киселово-с.Ботево- празен
с.Ботево-с.Бояна-с.Оборище-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Бояна
с.Бояна-гр.Вълчи дол
2

Гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна-с.Ботево
с.Ботево-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол- празен
Гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна
с.Бояна-с.Генерал Киселово- празен


Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4092 РВ да превозва ученици
по маршрут:
с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил- празен
с.Страхил-с.Звънец-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово
с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил
с.Страхил-с.Звънец-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил
с.Страхил-с.Генерал Киселово- празен
2. ОУ»Васил Левски»-с.Михалич



Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 2774 МН да превозва
ученици по маршрут:
Гр.Вълчи дол-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич- учители
с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница
с.Есеница-с.Добротич-с.Михалич
с.Михалич-с.Добротич- празен
с.Добротич-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница
с.Есеница-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница-с.Михалич-гр.Вълчи дол
3. ОУ»Климент ОхридскиВасил Левски»-с.Стефан Караджа



Автобус марка ISUZU, модел „Класик27”, 27+1 места, с рег.№ СА 4190 АА да превозва ученици
по маршрут:
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-празен
с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник
с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Стефан Караджа
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с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Стефан Караджа
4. ОУ»Св.Иван Рилски»-с.Червенци


Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4406 МН да превозва
ученици по маршрут:
с.Червенци-с.Радан войвода-празен
с.Радан войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Караманите-с.Метличина-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Стефан Караджа-с.Червенци-с.Караманите-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Червенци-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци



Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4408 МН да превозва
ученици по маршрут:
с.Червенци-с.Радан войвода-празен
с.Радан войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Караманите-с.Генерал Колево- празен
с.Генерал Колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци- празен
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на Програма
за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 926
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА; чл.8,ал.9 от ЗОС и
чл.3,ал.3 от НРПУРОИ
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І- ОбС приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2013 година:
І.І. В раздел „Б.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде”, се създават
следните точки:
30. Имот №015002 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,521
дка, АОС №301/18.10.2000г.
31. Имот №015026 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 0,958
дка, АОС №315/24.10.2000г.
32. Имот №016007 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,097
дка, АОС №321/24.10.2000г.
33. Имот №016008 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,298
дка, АОС №322/24.10.2000г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед № 968/17.10.2013год.,
относно учредяване на възмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост –УПИ ІІ212, кв.60 по плана на с.Генерал Колево.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 927
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.39, ал.3, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,
чл.11,ал.2 от Закона за пчеларството и чл.44,ал.1,чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І. ОбС дава съгласие да се учреди за срок от 10 /десет/ години възмездно право на ползване на
Николай Ганчев Колев, ЕГН-5502230946, върпу УПИ ІІ-212, кв.60 по плана на с.Генерал Колево, с площ
от 1 673 кв.м., актуван с АОС № 1522/ 09.10.2013г. за поставяне на пчелин.
ІІ. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова оценка за право на ползване за срок от 10
/десет/ години, на УПИ ІІ-212, кв.60 по плана на с.Генерал Колево, с площ от 1 673 кв.м. в размер на 2
008,00лв.(две хиляди и осем лева и нула стотинки), дължими от ползвателя на 10 (десет) равни вноски от
200,80лв.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за възмездно
ползване с Николай Ганчев Колев, ЕГН-5502230946.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имоти частна
общинска собственост, съставляващи №015002, №012026, №016007 и №016008 в землището на
гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 928
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,
чл.36, ал.1 и ал.3, и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І. Дава съгласие следните имоти,частна общинска собственост да бъдат продадени на публичен
търг с явно наддаване:
1. Имот № 015002 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,521
дка, АОС № 301/18.10.2000г., при граници и съседи: №015001,лозе; №015026,лозе; №015025, нива;
№015003,лозе и №000149, полски път.
2.Имот № 015026 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 0,958
дка, АОС №3158/24.10.2000г., при граници и съседи: №015027, лозе; №015028,лозе; №000150, полски
път; №015025,нива и №015002,лозе.
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3. Имот №016007 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,097
дка, АОС №321/24.10.2000 г., при граници и съседи: №016008,лозе; №000150,полски път; №016006,лозе
и №016012,лозе.
4. Имот №016008 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,298
дка, АОС №322/24.10.2000г., при граници и съседи: №000150, полски път; №016007,лозе; №016011,лозе
и №016009,лозе.
ІІ. Одобрява направените от инж.Бисерка Влахова пазарни оценки за първоначални продажни
цени при провеждането на публчния търг, както следва:
1. Имот № 015002 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,521
дка, АОС № 301/18.10.2000г., първоначална цена в размер на 1 217,00лв.(хиляда двеста и седемнадесет
лева и нула стотинки). Размер на депозита- 20% от стойността на имота.
2.Имот № 015026 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 0,958
дка, АОС №3158/24.10.2000г., първоначална цена в размер на 766,00лв.(седемстотин шестдесет и шест
лева и нула стотинки). Размер на депозита- 20% от стойността на имота.
3. Имот №016007 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,097
дка, АОС №321/24.10.2000 г., първоначална цена в размер на 878,00лв(осемстотин седемдесет и осем
лева и нула стотинки). Размер на депозита- 20% от стойността на имота.
4. Имот №016008 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: лозе, с площ от 1,298
дка, АОС №322/24.10.2000г., първоначална цена в размер на 1 038,00лв.(хиляда тридесет и осем лева и
нула стотинки). Размер на депозита-20 % от стойността на имота.




ІІІ.Възлага на кмета на общината:
Да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
Да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
Да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед № 968/17.10.2013год.,
относно учредяване на безсрочно, възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост
в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 929
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,
чл.35, ал.1,т.4 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І. Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно, безсрочно
право на дтроеж въру до 80 кв.м. идеални части въру УПИ VІІІ в кв.88 по плана на гр.Вълчи дол,
актуван с АОС №1461/02.04.2013г., с площ от 890,00 кв.м., при граници за имота: УПИ VІІ в кв.88,
улица и край на регулацията.
ІІ. Одобрява направената оценка в размер на 6,30лв.(шест лева и тридесет стотинки) за
първоначална цена при учредяване на 1 кв.м. идеална част на право на строеж върху УПИ VІІІ в кв.88 по
плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1461/ 02.04.2013г., с площ от 890,00 кв.м. Размер на депозита20% от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на база посочена в заявленията площ
за застрояване.
ІІІ. Възлага на кмета на общината:




Да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
Да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
Да сключи договор за отстъпено право на строеж с кандидата спечелил публичния търг.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно промяна на начина на
трайно ползване на имоти № 000122 и №000093, в землището на с.Михалич, община Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 930
ОбС отлага разглеждането на докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи
дол, относно промяна на начина на трайно ползване на имоти № 000122 и №000093, в землището
на с.Михалич, община Вълчи дол за следващо заседание на ОбС.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно одобрение на оценка
направена от г-жа Влахова, във връзка с продажба на имот ЧОС-УПИ ХХІ в кв.65 по плана на гр.Вълчи
дол, АОС №1517/20.08.2013г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 931
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.5 и чл.47, ал.2 от
НРПУРОИ,
І.І Одобрява експертната оценка в размер на 2 756,00лв.(две хиляди седемстотин петдесет и шест
лева и нула стотинки) без ДДС направена от оценител г-жа Бисерка Влахова за продажна цена на имот,
частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ в кв.65 по плана на гр.Вълчи дол, с площ от 530
кв.м., актуван с АОС №1517/ 20.08.2013г.
І.ІІ. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ възлага на Кмета на
Община Вълчи дол да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната цена да сключи
договор за покупко-продажба с Албена Райкова Красимирова, ЕГН-7312210990 за имот часта общинска
собственост, представляващ УПИ ХХІ в кв.65 по плана на гр.Вълчи дол, с площ от 539 кв.м., актуван с
АОС № 1517/ 20.08.2013г.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Предложение от Васил Василев- председател на ОбС, относно промени в състава на постоянните
комисии към Общински съвет Вълчи дол.
На основание чл.48,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №932
ОбС Вълчи дол утвърждава нов поименен състав на ПК както следва:
1. ПК” Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика”:
председател : Даниела Банкова Маркова
членове : 1. Деспа Маринова Точева
2. Георги Минчев Тронков
3. Халил Исмаилов Алиев
4. Стоян Николов Едров
КВОТА:- ГЕРБ- 3; БСП-1; ДПС-1
2. ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и
евроинтеграция”:
председател : Гюлшен Арунова Акифова
членове : 1. Даниела Банкова Маркова
2. Исмет Ибрямов Мехмедов
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3. Ивелина Йовчева Йорданова
4. Димитър Петров Димитров
КВОТА:- ГЕРБ- 2; БСП-1; ДПС-1; независим-1
3. ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и водите,
благоустрояване, комунални дейности”:
председател : Ердинч Рафетов Бекиров
членове : 1. Димитър Петров Димитров
2. Милен Георгиев Бакърджиев
3. Петя Иванова Тодорова
4. Гюлшен Арунова Акифова
КВОТА:- ГЕРБ- 1; БСП-2; ДПС-1; независим-1
4. ПК „Общинска собственост, земеделие, гори и туризъм”:
председател : Ивелина Йовчева Йорданова
членове : 1. Георги Минчев Тронков
2. Ердинч Рафетов Бекиров
3. Милен Георгиев Бакърджиев
4. Снежана Кирилова Стойнева
КВОТА:- ГЕРБ- 3; БСП-1; ДПС-1
5. ПК” Образование, култура, спорт, работа
вероизповедания”:
председател : Деспа Маринова Точева
членове : 1. Стоян Николов Едров
2. Петя Иванова Тодорова
3. Елена Цветанова Недялкова-Бакърджиева
4. Халил Исмаилов Алиев

с

децата

и

младежите

и

КВОТА:- ГЕРБ- 2; БСП-2; ДПС-1
6. ПК”Здравеопазване и социални дейности”:
председател : Елена Цветанова Недялкова-Бакърджиева
членове : 1. Сабри Халилов Яшаров
2. Исмет Ибрямов Мехмедов
3. Димо Михнев Илиев
4. Снежана Кирилова Стойнева
КВОТА:- ГЕРБ- 3; БСП-1; ДПС-1
7. ПК по Закона за предотдвратяване и установяване на конфликт на интереси:
председател : Гюлшен Арунова Акифова
членове : 1. Ивелина Йовчева Йорданова
2. Деспа Маринова Точева
КВОТА:- ГЕРБ- 1; БСП-1; ДПС-1
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Йорданка Йорданова-директор дирекция ГРАО, за определяне размера на основния платен годишен и
допълнителния платен годишен отпуск на председателя на общинския съвет
На основание чл.31,ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, чл.21,ал.1,т.5 от
ЗМСМА , ОбС взе следното
8

Р Е Ш Е Н И Е № 933
1.
Определя основен платен годишен отпуск на председателя на ОбС в размер на 25 (двадесет и пет)
дни.
2.
Съгластно чл.156, ал.1, т.2 от КТ ОбС определя допълнителен платен годишен отпуск , на
председателя на ОбС – Васил Желязков Василев , в размер на 15 работни дни.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА”
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно проектни предложения за
безвъзмездна финансова помощ по мярка 322- „Обновяване и развитие на населените места”.
ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 934
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и Приложение №3, към
чл.25,ал.1 от Наредба №24 от 29.07.2008 г.,
І- Декларира : Дейностите по проекти :
-Ремонт и реконструкция на народно читалище «Наука1907»-с.Щипско;
-Ремонт и реконструкция на народно читалище «Просвета 1912»-с.Стефан Караджа;
- Ремонт и реконструкция на народно читалище «Пробуда 1927»-с.Добротич;
-Ремонт и реконструкция на народно читалище «Възраждане 1920»-с.Червенци
по мярка «Обновяване и развитие на населените места» отговарят на хприопитетите на Общинския план
за развитие 2007-2013.
ІІ- Обявява сградите на:
- Народно читалище «Наука 1907»-с.Щипско;
-Народно читалище «Просвета 1912»-с.Стефан Караджа;
-Народно читалище «Пробуда 1927»-с.Добротич;
- Народно читалище «Възраждане 1920»-с.Червенци
за сгради с местно историческо и културно значение.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно предоставяне на помещение,
находящо се в сграда „Детска градина”-с.Брестак.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 935
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за предоставяне на
помещение в сградата на бивша Детска градина в с.Брестак, находяща се в УПИ ІІІ-285 в кв.32 по плана
на с.Брестак, АОС №1049/27.08.2009г., на младежите от с.Брестак за стопанисване и поставяне на
тенис маса.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно допълнение на решение
№3/21.11.2011г.
Даниела Маркова- общински съветник, председател на ПК „Бюджет, финанси, икономическа и
инвестиционна политика”- становището на ченовете на ПК, също е „да”
Други изказвания и коментари не постъпиха, след което с 15 гласа «за», 0 гласа «против» и 0
гласа «въздържали се», на основание чл.34,ал.4 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.8 и ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 936
Променя Решение №3 от второ заседание на ОбС от 21.11.2011год., както следва: от състава на
пътуващите съветници отпада Юлия Севдалинова Алексиева и се добавя общинският съветник Димо
Михнев Илиев, считано от 30.09.2013година, по маршрут Брестак- Вълчи дол –Брестак.
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ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно определяне на
представител на Община Вълчи дол в Асоциацията по ВиК в област Варна при невъзможност на кмета
на общината да участва лично.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 935
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за
водите, ОбС Вълчи дол:
1. Упълномощава Георги Минчев Тронков да представлява Община Вълчи дол в Асоциацията по
ВиК в област Варна, при невъзможност за лично участие на кмета на общината;
2. Представителя на Община вълчи дол на предстоящото Общо събрание на 29.11.2013 година да
гласува „за” примане на предложените по дневния ред материали.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно промяна в списъка за
капиталови разходи.
Общинските съветници Ивелина Йовчева и Стоян Едров са извън залата.
С това общинските съветници ,присъствуващи на 29-то заседание са 13 от общо 17. Отсъствуваха
общинските съветници Ердинч Бекиров, Ивелина Йовчева, Сабри Яшаров и Стоян Едров.
Допълнителен коментар по въпроса направи г-н Васил Василев председател на Общински съвет.
На основание чл.27,ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното
проекторешение. Получиха се следните резултати:
1. Васил Желязков Василев- „за”;
2. Георги Минчев Тронков- „за”;
3. Гюлшен Арунова Акифова- „за”;
4. Даниела Банкова Маркова – „за”;
5. Деспа Маринова Точева –„за”
6. Димитър Петров Димитров – „за”;
7. Димо Михнев Илиев- «за»;
8. Елена Цветанова Недялкова-Бакърджиева- «за»;
9. Ердинч Рафетов Бекиров – отсъства;
10. Ивелина Йовчева Йорданова- извън залата
11. Исмет Ибрямов Мехмедов – „за
12. Милен Георгиев Бакърджиев- „за”;
13. Петя Иванова Тодорова- „за”
14. Сабри Халилов Яшаров- отсъства;
15. Снежана Кирилова Стойнева- „за”;
16. Стоян Николов Едров –извън залата
17. Халил Исмаилов Алиев- „за”
Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържали се”, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 938
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На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС дава съгласие в поименния списък на капиталовите разходи
за 2013г. /Приложение 3/ да бъдат направени следните промени:
№

Било /отпадат/:

Става /включват се нови обекти/

15

«Основен ремонт на покрива на сграда Б отпада
на СОУ «Васил Левски» за 35 200 лв.

18

Основен ремонт на физкултурния салон Основен ремонт на физкултурния салон
на СОУ «Васил Левски» Вълчи дол за
на СОУ «Васил Левски» Вълчи дол за 15
000 лв.
5 000 лв.

19

Закупуване и доставка на перални 2 бр.
за 4 000лв. за ДВХУИ с.Оборище

20

Ремонт на автоспирка в с.Войводино
4 200лв.

21

Ремонт на пенсионерски клуб в с.Бояна
за 3 000лв.

22

Закупуване,доставка и монтаж на
кухненско оборудване- готварска печка
и фурна за 7 000лв. за социалния
патронаж

23

Закупуване, доставка и монтаж на
кухненско оборудване- готварска печка
и фурна за 7 000 лв. за ОДЗ»Здравец»
гр.Вълчи дол

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
21.1. Заявление от Сергей Софиев Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Васил Коларов”№5, относно
отпущане на еднократна парична помощ за погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 939
Дава съгласие на Сергей Софиев Иванов от гр.Вълчи дол,ул.”Васил Коларов” №5 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. за покриване на разходи за погребение,
разпределени както следва-30,00лв. директно по параграф за покриване на дължими суми към общината
и 70,00лв. на лицето.
21.2. Заявление от Ажда Севги Мустафа от с.Генерал Колево, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 940
Дава съгласие на Ажда Севги Мустафа от с.Генерал Колево да
парична помощ в размер на 50,00лв. за закупуване на лекарства.

бъде отпусната еднократна

21.3. Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, относно отпущане на еднократна
парична помощ за учебни помагала
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 941
Не дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.4. Заявление от Марийка Георгиева Михалева от с.Есеница, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 942
Не дава съгласие на Марийка Георгиева Михалева от с.Есеница да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.5. Заявление от Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 943
Не дава съгласие на Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

21.6. Заявление от Йорданка Стоянова Асенова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 944
Не дава съгласие на Йорданка Стоянова Асенова от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

21.7. Заявление от Севинч Велиева Алиева от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 945
Не дава съгласие на Севинч Велиева Алиева от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.8. Заявление от Иванка Николова Кънчева от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 946
Дава съгласие на Иванка Николова Кънчева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
21.9. Заявление от Йорданка Стоянова Асенова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 947
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Не дава съгласие на Йорданка Стоянова Асенова от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

21.10. Заявление от Ахмед Сюлейманов Ахмедов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 948
Не дава съгласие на Ахмед Сюлейманов Ахмедов от с.Стефан Караджа да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

21.11. Заявление от Реджеб Мехмедов Ахмедов от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 949
Дава съгласие на Реджеб Мехмедов Ахмедов от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
21.12. Заявление от Митко Генадиев Митков от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 950
Не дава съгласие на Митко Генадиев Митков от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.13. Заявление от Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски”№12, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 951
Дава съгласие на Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №12 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
21.14. Заявление от Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол,ул.”Струма”№16, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 952
Дава съгласие на Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №16 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
21.15. Заявление от Реджеб Али Мустафа от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 953
Не дава съгласие на Реджеб Али Мустафа от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.16. Заявление от Елена Събева Стоянова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 954
Дава съгласие на Елена Събева Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв.
21.17. Заявление от Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 955
Дава съгласие на Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60,00лв.
21.18. Заявление от Васила Николова Христова от гр.Вълчи дол,ул.”Родопи”№14, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 956
Не дава съгласие на Васила Николова Христова от гр.Вълчи дол, ул.”Родопи” №14 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
21.19. Заявление от Божан Енчев Атанасов от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски”№13, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 957
Не дава съгласие на Божан Енчев Атанасов от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №13 да
отпусната еднократна парична помощ .

бъде

21.20. Заявление от Недялка Стоянова Николова от с.Искър, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 958
Не дава съгласие на Недялка Стоянова Николова от с.Искър да
парична помощ .

бъде отпусната еднократна
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21.21. Заявление от Стела Райчева Маринова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 959
Не дава съгласие на Стела Райчева Маринова от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.22. Заявление от Марийка Янева Иванова от гр.Вълчи дол, ул.”Бригадирска” №8, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 960
Дава съгласие на Марийка Янева Иванова от гр.Вълчи дол, ул.”Бригадирска”№8 да
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

бъде

21.23. Заявление от Анелия Зюмбюлева Миткова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 961
Не дава съгласие на Анелия Зюмбюлева Миткова от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

21.24. Заявление от Жасмина Мирославова Миткова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 962
Не дава съгласие на Жасмина Мирославова Миткова от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
21.25. Заявление от Альоша Митков Александров от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 963
Не дава съгласие на Альоша Митков Александров от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

21.26. Заявление от Ердинч Елвер Кадир от с.Генерал Колево, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 964
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Дава съгласие на Ердинч Елвер Кадир от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 30,00лв.
21.27. Заявление от Феня Йосифова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 965
Не дава съгласие на Феня Йосифова Демирова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.28. Заявление от Каймет Кезимова Назифова от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 966
Не дава съгласие на Каймет Кезимова Назифова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.29. Заявление от Диян Диянов Стоянов от гр.Вълчи дол, ул.”Стара планина”№34, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 967
Не дава съгласие на Диян Диянов Стоянов от гр.Вълчи дол,ул.”Стара планина” №34 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
21.30. Заявление от Жека Панайотова Недева от с.Червенци, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 968
Не дава съгласие на Жека Панайотова Недева от с.Червенеци да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.31. Заявление от Ася Русева Ангелова от с.Есеница, относно отпущане на еднократна парична
помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 969
Дава съгласие на Ася Русева Ангелова от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ
в размер на 30,00лв.
21.32. Заявление от Иван Борисов Живков от гр.Вълчи дол,ул.”Добруджа” №35, относно отпущане
на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 970
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Не дава съгласие на Иван Борисов Живков от гр.Вълчи дол, ул.”Добруджа”№35 да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
21.33. Заявление от Снежана Минкова Гочева от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 971
Не дава съгласие на Снежана Минкова Гочева от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
21.34. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 972
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ, които да се прехвърлят директно по с/ка на ОУ с.Михалич за покриване на разходи за храна на
децата й от датата на вземане на решението до края на календарната 2013 година.
21.35. Заявление от Йовка Станчева Пенева от гр.Вълчи дол, ул.”Асен Златаров”№8, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 973
Дава съгласие на Йовка Станчева Пенева от гр.Вълчи дол,ул.»Асен Златаров»№8 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. за лечение и закупуване на лекарства.
21.36. Заявление от Тефида Ибрям Аптула от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 974
Не дава съгласие на Тефида Ибрям Аптула от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
21.37. Заявление от Мелда Алиибрям Бекирова от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 975
Не дава съгласие на Мелда Алиибрям Бекирова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
21.38. Заявление от Желязко Павлов Ангелов от гр.Вълчи дол, ул.”Алеко Константинов”№6А,
относно отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 976
Дава съгласие на Желязко Павлов Ангелов от гр.Вълчи дол,ул.»Алеко Константинов»№6А да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
21.39. Заявление от Станислава Стефанова Радева от гр.Вълчи дол, ул.”Антон Иванов”№2,
относно отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 977
Дава съгласие на Станислава Стефанова Радева от гр.Вълчи дол,ул.»Антон Иванов»№2 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
21.40. Заявление от Вяра Симеонова Баева от с.Щипско, относно отпущане на еднократна парична
помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 978
Не дава съгласие на Вяра Симеонова Баева от с.Щипско да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
21.41. Заявление от Симеон Колев Петров от с.Караманите, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 979
Дава съгласие на Симеон Колев Петров от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
21.42. Заявление от Зеля Аптула Мехмед от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 980
Дава съгласие на Зеля Аптула Мехмед от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 30,00лв.
21.43. Заявление от Тодор Атанасов Железов от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 981
Дава съгласие на Тодор Атанасов Железов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
21.44. Заявление от Севда Демирова Симеонова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 982
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Не дава съгласие на Севда Демирова Симеонова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
21.45. Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 983
Не дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
21.46. Заявление от Желязко Стоянов Желязков от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 984
Дава съгласие на Желязко Стоянов Желязков от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв.
21.47. Заявление от Петра Тодорова Янакиева от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 985
Дава съгласие на Петра Тодорова Янакиева от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в16,50 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Васил Василев/
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